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Raads  informatiebrief  
 

Onderwerp: Aanwijzen gebouwen Campina terrein als gemeentelijke monumenten

 

Inleiding  

In het collegebesluit ‘Quick scan topmonumenten Wederopbouwperiode’ van 22 april 

2014 is het voornemen uitgesproken 24 Eindhovense ‘top-objecten’ uit de 

wederopbouwperiode aan te wijzen als gemeentelijk monument. De gebouwen op het 

Campinaterrein maken onderdeel uit van deze selectie. Aangezien de toenmalige 

eigenaar, FrieslandCampina, voornemens was het terrein en gebouwen te verkopen, 

heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden. Hierbij is door de gemeenteraad een 

ontwikkelkader (januari 2017) vastgesteld, waarbij het behouden van de aan te wijzen 

monumenten een belangrijke voorwaarde is. In het positief ontvangen concept de 

‘Zuivelfabriek’ blijven de monumenten behouden en worden zij getransformeerd.    

Conform het hierboven genoemde collegebesluit en ontwikkelkader wordt, nu de 

gebouwen verkocht zijn, met dit besluit overgegaan tot aanwijzing als gemeentelijke 

monumenten. 

 

 Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem 

 Coalitieafspraak 

 Motie/amendement/toezegging 

 Anders, voornemensbesluit 2014, ontwikkelingskader 2017 

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

1. De volgende objecten op het Campina terrein aan te wijzen als gemeentelijk 

monument, op grond van het monumentenblad, het cultuurhistorische onderzoek, en 

rekening houdend met het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit: 

Campinagebouwen, Dirk Boutslaan 2, Eindhoven, te weten: 

- kantoor- en kantinegebouw 

- ijsfabriek, ketelhuis en schoorsteen 

- melkfabriek en melkontvangst, incl. luchtbrug 

 2. In te stemmen met de conceptbrieven en de mededeling van het besluit te 

mandateren aan het hoofd van de afdeling Omgevingskwaliteit van de sector Ruimtelijke 

Expertise 

3.De Raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.  

 

Argumenten 

1.1 De voorgestelde panden hebben een hoge monumentale waarde en dragen in 

belangrijke mate bij aan het herkenbaar houden van de wederopbouwperiode in 

Eindhoven. De wordt onderschreven door de commissie ruimtelijke kwaliteit.   
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In januari 2015 heeft een uitgebreid bouw- en cultuurhistorisch onderzoek met 

waardestelling plaatsgevonden naar alle gebouwen op het Campinaterrein. In dit  

onderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de waarden van het terrein en de gebouwen zijn. 

Het bouw- en cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling vormt een belangrijke 

onderlegger voor het door de raad vastgestelde ontwikkelkader (zie 1.2) en is als 

uitgangspunt voor de huidige aanwijzing genomen. Het onderzoek is daarnaast het 

beoordelingskader bij toekomstige ingrepen. De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft 

positief geadviseerd (dd. 23.05.2018) over het aanwijzen van de voorgestelde panden 

als gemeentelijk monument.  

 

1.2 De aanwijzing van bovengenoemde gebouwen als gemeentelijk monument geeft 

tevens invulling aan het door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelkader 

Ter begeleiding van de ontwikkeling van het Campinaterrein is begin 2017 door de 

gemeenteraad het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone Campinaterrein Eindhoven’ vastgesteld. 

De cultuurhistorische waarden en behoud en transformatie van de aanwezige gebouwen 

vormen hierbij een belangrijke voorwaarde. Daarin is aangegeven dat de 

marktconsultatie t.b.v. de ontwikkeling van het terrein inzichtelijk zal moeten maken hoe 

en op welke manier de gebouwen getransformeerd kunnen worden. Tevens wordt 

aangegeven dat na gunning en verkoop van het terrein de panden worden aangewezen 

als gemeentelijk monument. Met dit aanwijzingsbesluit wordt daar invulling aan gegeven.  

 

1.3 Het concept zoals gepresenteerd in de ‘Zuivelfabriek’  vormt het uitgangspunt voor 

de transformatie van de monumenten 

Na de marktconsultatie is het plan de ‘Zuivelfabriek’ geselecteerd en zijn het terrein en 

de gebouwen verkocht aan de nieuwe eigenaar. In de Zuivelfabriek worden de 

monumenten behouden en getransformeerd. Bij deze transformatieopgave vinden 

ingrepen in de monumenten plaats. Er wordt bewust gezocht naar een contrast en 

confrontatie tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Door het toevoegen van nieuwbouwvolumes bij de 

monumenten ontstaan tevens andere gebruiksmogelijkheden voor de toekomst. Dit 

principe is goed ontvangen door de commissie ruimtelijke kwaliteit, al benadrukt zij wel 

dat hier per gebouw nog verder op moet worden ingezoomd en geeft tevens andere 

aandachtspunten voor de verdere uitwerking (zie bijlage, adviezen 15 november 2017 en 

23 mei 2018)  Ook in gesprek met bewoners en belangengroepen waren de reacties 

positief. Dit concept sluit aan bij hoe in Eindhoven op een moderne manier met 

monumenten wordt omgegaan, conform het erfgoedbeleid. Het visiedocument de 

‘Zuivelfabriek’  is daarmee mede een  toetsingskader voor de te nemen vervolgstappen 

bij de beoogde ontwikkeling.  

 

1.6. Maatwerk voor tijdelijkheid 

Tot aan de definitieve planontwikkeling en vergunningaanvraag voor transformatie van 

de monumenten zullen er in de tijdelijkheid activiteiten plaatsvinden of andere 

voorbereidende maatregelen en herstelwerkzaamheden moeten worden getroffen. De 

precieze aard van deze toekomstige ingrepen is op het moment van aanwijzing nog niet 

te bepalen, maar de ingrepen kunnen consequenties hebben voor de monumenten. In 

nauw overleg met de ambtenaren monumentenzorg van de gemeente Eindhoven zullen 

daarom  in geval van dergelijke activiteiten of ingrepen nadere afspraken worden 

gemaakt. Op deze manier wordt maatwerk geleverd om ook in de tijdelijkheid het terrein 
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en de gebouwen al te kunnen ontsluiten en noodzakelijke werkzaamheden te kunnen 

laten plaatsvinden. 

 

1.7. Stalling, garage en werkplaatsen bezitten eveneens cultuurhistorische waarden 

De stalling, garage en werkplaatsen vertegenwoordigen eveneens cultuurhistorische 

waarden in relatie tot het gehele ensemble. Mede gelet op de waardestelling zullen deze 

onderdelen niet als gemeentelijk monument worden aangewezen. De commissie 

ruimtelijke kwaliteit roept op karakteristieke elementen van dit pand te behouden en te 

integreren in de nieuwe ontwikkeling. Dit is conform het concept ‘de Zuivelfabriek’.  

 

Kanttekeningen 

2.1. De huidige eigenaar kan besluiten het terrein en gebouwen zonder dat 

herontwikkeling heeft plaatsgevonden te verkopen 

De huidige eigenaar kan besluiten het terrein vroegtijdig te verkopen. Ook het 

voorgelegde concept de ‘Zuivelfabriek’ is dan niet meer aan de orde. Dat neemt niet weg 

dat de gebouwen hun waarde blijven behouden. Bij verkoop blijft de monumentenstatus, 

zoals uiteengezet in het monumentenblad en het bouw- en cultuurhistorisch onderzoek 

met waardestelling voor de bovengenoemde gebouwen, net zoals bij andere 

monumenten, uiteraard van kracht. Op deze manier blijven, conform het erfgoedbeleid, 

deze monumenten behouden en zullen bij nieuw gebruik en/of herontwikkeling de 

monumentale waarden voor de nieuwe eigenaar het uitgangspunt vormen. 

 

Communicatie en Open Monumenten Dag 

Er is uitvoerig overleg geweest met de eigenaar over de monumentenstatus en nadere 

afspraken daarbij. Tevens heeft de eigenaar mogelijkheid gehad om zienswijze in te 

dienen. De Henri van Abbe Stichting en Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed 

Eindhoven geïnformeerd over de aanwijzing tot gemeentelijk monument.  De eigenaar 

zal per brief in kennis worden gesteld van het aanwijzingsbesluit. Zij kunnen daartegen 

bezwaar maken en eventueel beroep aantekenen. Het Campina terrein staat centraal op 

Open Monumenten Dag op zondag 9 september 2018 (zie bijlage voor 

publieksbrochure). Tijdens deze dag zullen verschillende monumenten op het Campina 

terrein toegankelijk zijn voor het publiek.  

 

Ter inzage gelegde stukken 

1. Adviezen (15 november 2017 en 23 mei 2018) van de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit  

2. Monumentenblad 

3. Brochure Open Monumenten Dag 2018 

 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  

 

 

 

 

secretaris  

 


